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ਿੇਤੀਬਾੜੀ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾ
ਂ ਂ ਨਵੱਚ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ
ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ (ਹੈਂਡਲਰਾ)ਂ ਲਈ
ਸੁਰਨੱ ਿਆ ਨਨਯਮ
ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਲੇਬਲ, ਤੁਹਾਡੀ ਟੇਨ੍ਨੰ ਗ, ਅਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਸੁਰਨੱ ਿਆ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਲੜੀ (PSIS) ਲੀਫ਼ਲੈਟ (ਪਰਚੇ) ਰਾਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ
ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਖ਼ਤਨਰਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਮਲਦੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ (ਖੇਤਾ,ਂ ਜੰਗਲਾ,ਂ
ਨਰਸਰੀਆਂ ਜਾਂ ਗ੍ੀਨਹਾਊਸਾਂ ਵਿੱਚ) ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ
ਉਮਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 18 ਸਾਲ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਲਕ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਵਕ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰਵੱ ਖਅਤ
ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਕਸ ਤਰ੍ ਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਾਂ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ
ਕਰੋ, ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਸੁਰਵੱ ਖਆ ਵਕਸ ਤਰ੍ ਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕੀਟਟਨਾਸ਼ਕ ਉਹ ਰਸਾਇਣ
ਹਨ, ਵਜਨ੍ਾਂ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਇਨ੍ਾਂ ਕੀਵਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਦੀ
ਂ ਹੈ:
ਿਾਧੂ ਕੀਟ, ਵਸ਼ਕਾਰਖੋਰ ਜਾਨਿਰ, ਕੁਤਰਨ ਿਾਲੇ ਜੀਿ, ਨਦੀਨ, ਅਤੇ ਪੌਵਦਆਂ ਦੀਆਂ
ਬੀਮਾਰੀਆ।ਂ ਵਿਿਕਾਅ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਿੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਕਨੂੰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ
ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਹਨ।

ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇਿਭਾਲ
ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ
ਯੋਜਨਾਿਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਵਕ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬੀਮਾਰ
ਜਾਂ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਹੋ, ਤਾਂ ਫੌਰਨ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਦੱਸ।ੋ ਉਨ੍ਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੌਰਨ
ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਏ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਦੀ ਨਾ ਜਾਓ।
ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇਖਭਾਲ ਇੱਥੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ:
ਨਾਮ: _________________________________________________________________
ਪਤਾ: ______________________________________________________________
ਟੇਲੀਫਨ
਼ੋ : ___________________________________________________________

ਮਾਲਕ: ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਹੈਂਡਲਰਾਂ ਲਈ ਇਹ
ਖ਼ਤਵਰਆਂ ਬਾਰੇ ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਲੀਫਲੈਟ
(ਪਰਚਾ) ਹੈ। ਇਸ ਲੀਫਲੈਟ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ
ਿੱਡੀ ਥਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਕੰਮ
ਦੀ ਜਗ੍ਾ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਇਸ
ਇਸ਼ਵਤਹਾਰ ਨੂੰ ਲਾ ਵਦਓ (ਵਜਿੇਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ
ਦਾ ਬ੍ਕ
ਰੇ ਕਮਰਾ)। ਇਹ ਲੀਫਲੈਟ ਸਾਰੀਆਂ
ਸਥਾਈ ਸ਼ੁਧੀਕਰਨ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ 11
ਜਾਂ ਿੱਧ ਹੈਂਡਲਰਾਂ ਿਾਲੀਆਂ ਸ਼ੁਧੀਕਰਨ
ਸਹੂਲਤਾਂ 'ਤੇ ਿੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ
ਹੈ। ਜੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ
ਉਸ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਇਹ
ਲੀਫਲੈਟ ਪਿ੍ ਕੇ ਸੁਣਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜੋ
ਉਹ ਸਮਝਦਾ ਹੈ।

ਜੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਦੀ ਲੋਿ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਲਕ ਇਸ ਲੀਫਲੈਟ ਨਾਲ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਿੀ ਨੱਥੀ ਕਰ ਸਕਦਾ
ਹੈ ਅਤੇ ਵਲਖ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉੱਪਰ ਵਦੱਤੀ ਥਾਂ ਵਿੱਚ “ਨੱਥੀ ਕੀਤੀ ਸੂਚੀ ਦੇਖ”ੋ । ਜੇ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ
ਹੁਦ
ੰ ੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਲਕ ਲਈ ਇਸਨੂੰ 24 ਘੰਵਟਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਪਡੇਟ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਯਾਦ ਰੱਿ:ੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ 'ਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਬੀਮਾਰ ਜਾਂ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ
ਕੋਈ ਰਕਮ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ।

ਕੈ ਲੀਫ਼ੋਰਨੀਆਂ ਦਾ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਭਾਗ
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ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਨ੍ਾਂ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਵਜਨ੍ਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਵਦਆਂ
ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ:
• ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਕੀਤੀ ਫਸਲ ਜਾਂ ਸਾਈਟ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਿਾਲੀ ਜਗ੍ਾ ਵਕੱਥੇ ਹੈ
• ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਅਤੇ ਕਦੋਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋਿਗ
ੇ ਾ
• ਦਾਖਲੇ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਿਾਲਾ ਿਕਫਾ (REI))
• ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦਾ ਨਾਮ, ਅਮਰੀਕੀ ਈਪੀਏ ਪੰਜੀਕਰਣ ਸੰਵਖਆ, ਅਤੇ ਸਰਗਰਮ ਤੱਤ
• ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਲਈ ਸੁਰਵੱ ਖਆ ਡੇਟਾ ਸ਼ੀਟ (SDS)। SDS ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਅਤੇ ਇਸਦੇ
ਖ਼ਤਵਰਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਦੰਦਾ ਹੈ।
ਤੁਹਾਡੀ ਟ੍ਵੇ ਨੰ ਗ ਦੇ ਵਹੱਸੇ ਿਜੋਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵਕ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਕੱਥੇ ਰੱਖੀ
ਗਈ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਇਹ ਇਤ
ੰ ਜ਼ਾਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵਕ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਿੀ ਚਾਹੋ ਇਹ ਵਰਕਾਰਡ ਵਬਨਾਂ ਪੁਿ
ੱ ੇ
ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਸ ਬ ੰਧ ੀ

8

ਾਅ

1. ਜਾਣਨ ਦਾ ਹੱਕ

ਆ

ੁ
ਸਝ

ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿਚ
ੱ
ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋਿ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਸਥਾਨਕ ਕਾਉਂਟੀ ਦੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਕਵਮਸ਼ਨਰ ਦੇ ਦਫਤਰ, ਸਥਾਨਕ
ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਕਾਮੇ ਦੇ ਅਵਧਕਾਰਾਂ ਸਬਧ
ੰ ੀ ਸੰਗਠਨ, ਯੂਨੀਅਨ, ਜਾਂ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ
ਵਨਯਮਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਭਾਗ (DPR) ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ ਜਾਂ ਉਨ੍ਾਂ ਕੋਲ ਜਾਓ

ਸ ੁਰ ੱਖ ਿ

ਮੇਰੇ ਹੱਕ ਕੀ ਹਨ?

ਮੈਂ ਇਹ ਨਕਸ ਤਰ੍ਾਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਨਕ ਨਕਹੜੇ
ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਨਜ਼ਆਦਾ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹਨ?
ਬਹੁਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦੇ ਲੇਬਲ 'ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ
ਸੰਕਤ
ੇ ਕ ਸ਼ਬਦ (“ਖ਼ਤਰਾ,” “ਚੇਤਾਿਨੀ,” “ਸਾਿਧਾਨ”)
ਿਡੇ
ੰ ਾ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਤੁਹਾਨੂੰ
ੱ ਅੱਖਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਲਵਖਆ ਹੁਦ
ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦੇ ਵਸਹਤ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਅਸਰ ਬਾਰੇ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਦੰਦਾ ਹੈ।

ਤੁਸੀਂ ਹਾਲ ਨਵੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਬਾਰੇ ਇੱਥੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਿ ਸਕਦੇ ਹੋ:
(ਮਾਲਕ: ਇਹ ਇਸਤੇਮਾਲ-ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ)
ਪਤਾ: __________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

2. ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਹੱਕ
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਾਰਨ ਬੀਮਾਰ ਜਾਂ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਜਾਦੇ
ਂ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੇ ਮੁਆਿਜ਼ੇ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ
ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੇ ਮੁਆਿਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਡੀਕਲ ਵਬਲਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ
ਜਾਏਗੀ ਅਤੇ ਕਦੀ-ਕਦੀਂ ਵਬਨਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਵਦਨਾਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਿੀ ਵਦੱਤੀ ਜਾਏਗੀ।

3. ਨਰਕਾਰਡਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਸਮੀਨਿਆ ਦਾ ਹੱਕ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਿਰਤੋਂ ਦੇ ਵਰਕਾਰਡਾ,ਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਣ ਯੋਗ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਸੁਰੱਵਖਆ ਸੀਰੀਜ ਲੀਫਲਟ
ੈ
(ਪਰਚਾ), ਅਤੇ ਵਪਿਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਵਜੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਸਾਰੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਲਈ
SDSs ਦੇਖਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਟ੍ੇਵਨਗ
ੰ ਵਰਕਾਰਡ, ਵਚਵਕਤਸਾ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਵਰਕਾਰਡ, ਅਤੇ ਵਨਰੀਖਣ
ਜਾਂ ਸੰਭਾਿੀ ਪਭਾਿ
੍ਰ
ਨਾਲ ਸਬੰਵਧਤ ਕੋਈ ਿੀ ਹੋਰ ਦਸਤਾਿਜ਼ਾ
ੇ ਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਮੀਵਖਆ ਕਰਨ ਦਾ ਿੀ ਹੱਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ
ਕੀਟਾਨਾਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਲਾਨਾ ਟ੍ੇਵਨਗ
ੰ ਵਿੱਚ ਵਰਕਾਰਡਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨ ਬਾਰੇ
ਦੱਵਸਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ
ਹੋ ਨਕ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਨਾਲ ਕੰਮ
ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬੀਮਾਰ ਹੋਏ ਹੋ,
ਤਾਂ ਫੌਰਨ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਦੱਸੋ।
ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਲਕ ਲਈ ਯਕੀਨੀ
ਬਣਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਤੁਰੰਤ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਨਲਜਾਇਆ
ਜਾਏ।

ਇਹ ਵਰਕਾਰਡ ਹੇਠ ਵਲਖੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਰੱਖੇ ਜਾਦੇ
ਂ ਹਨ:
ਪਤਾ: ___________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

ਜੇ ਇਸ ਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਨਿੇਂ ਸਥਾਨ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ
ਹੈ।
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4. ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਦਾ ਹੱਕ
ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਨੂੰਨੀ ਨਮਾਇਦੇ
ੁ
ੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਪਭਾਿ,
੍ਰ
ਜਾਂ ਵਕਸੇ ਹੋਰ ਉਸ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ
ਿਰਤੋਂ ਦੇ ਵਰਕਾਰਡ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਰੱਖਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ।

5. ਅਸੁਰੱਨਿਅਤ ਸਨਥਤੀਆਂ ਦੀ ਨਰਪਰੋਟ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ
ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਤੋਂ ਸੁਰੱਵਖਆ ਕਾਉਂਟੀ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾਿੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ ਅਤੇ DPR ਦੀ ਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹ ਹੈ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਵਮਲਣ ਜਾਂ ਨਕਰੀ
ੌ
ਤੋਂ ਕੱਢੇ ਜਾਣ ਦੇ ਡਰ ਦੇ ਵਬਨਾਂ ਅਸੁਰੱਵਖਅਤ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ
ਦੀਆਂ ਸਵਥਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ੱਕੀ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਸਬੰਧੀ ਉਲਘਣਾ
ੰ
ਦੀ ਵਰਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਨਾ
ਤਾਂ ਉਤਪਾਦਕ ਨੂੰ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਦੱਵਸਆ ਜਾਏਗਾ ਵਕ ਵਸ਼ਕਾਇਤ ਵਕਸਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੁਰੱਵਖਆ
ਸਮੱਵਸਆਿਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਬਆਨਾਂ ਦੀ ਫੌਰਨ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ÕÆàéÅôÕ Ã¹ð¼ÇÖÁÅ àð¶Çé§×

ñ¶ìñ å¶ Ã¿Õ¶å ôìç
õåðÅ =
ÁÇå õåðéÅÕ

Ú¶åÅòéÆ =
çðÇîÁÅé¶ çðÜ¶ çÅ õåðÅ
ÃÅòèÅéÆ =
Øà õåðéÅÕ

6. ਬਦਲੇ ਤੋਂ ਸੁਰੱਨਿਆ ਦਾ ਹੱਕ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਕਸੇ ਿੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨਕਰੀ
ੌ
ਤੋਂ ਕੱਢੇ ਜਾਣ ਤੋਂ, ਪੱਖਪਾਤ ਤੋਂ, ਅਤੇ ਵਕਸੇ ਿੀ
ਬਦਲੇ ਦੀ ਕਾਰਿਾਈ ਤੋਂ ਸੁਰੱਵਖਅਤ ਰੱਵਖਆ ਜਾਦਾ
ਂ ਹੈ।

ਮੈਂ ਕੰਮ ਤੇ ਖ਼ਤਨਰਆਂ ਬਾਰੇ ਨਕਸਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੈ?
ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਿਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਵਸਰਫ ਇੱਕੋ ਵਕਸਮ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਸੁਰੱਵਖਆ
ਸਬੰਧੀ ਸਮੱਵਸਆ ਬਾਰੇ ਵਸ਼ਕਾਇਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕਾਉਂਟੀ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾਿੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਵਮਸ਼ਨਰ
ਦਾ ਨੰ ਬਰ ਸਥਾਨਕ ਫੋਨ ਡਾਇਰੈਕਟਰੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪੰਵਨਆਂ ਵਿੱਚ ਿੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ DPR ਦੀ ਮੁਫਤ ਵਸ਼ਕਾਇਤ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਾਈਨ 1-87PestLine (1-877-378-5463) 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਸਹਤ ਅਤੇ
ਸੁਰੱਵਖਆ ਸਬੰਧੀ ਦੂਜੀਆਂ ਵਸ਼ਕਾਇਤਾਂ (ਗੁਸਲਖ਼ਾਵਨਆ,ਂ ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਤਣਾਓ, ਪੀਣ ਿਾਲੇ ਪਾਣੀ ਆਵਦ ਬਾਰੇ) ਹਨ,
਼ੋ
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਦਯੋਵਗਕ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਕਲੀਫਰਨੀਆ
ੈ
ਵਿਭਾਗ (California Department of Industrial
Relations) Cal/OSHA ਦਫਤਰ ਕੋਲ ਇਸ ਨੰ ਬਰ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਦਰਜ ਕਰਾਓ: 1-844-522-6734.

ਮੈਨੂੰ ਨਕਹੜੀ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਟੇਨ੍ਨੰ ਗ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ?
ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ ਾਂ ਵਸਵਖਅਤ
ੱ
ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵਕ ਤੁਸੀਂ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਨਾਲ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ
ਅਤੇ ਵਕਸੇ ਿੀ ਸਮੇਂ ਵਕਸੇ ਨਿੇਂ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਨਹਲਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ ਾਂ ਸਮਝ ਲਓ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਿੀ ਹਰ ਸਾਲ ਟ੍ਵੇ ਨੰ ਗ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵਕ ਤੁਸੀਂ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸੁਰਵੱ ਖਅਤ
ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਕਸ ਤਰ੍ ਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ:
• ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਤਰੀਕੇ ਦੱਸੇ ਵਕ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਕਸ ਤਰ੍ ਾਂ ਨਕਸਾਨ
ੁ
ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਵਖਅਤ
ਰਵਹਕੇ ਹਰ ਇੱਕ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ (ਟ੍ੇਵਨਗ
ੰ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ
ਨੂੰ A-1 ਸੁਰੱਵਖਆ ਲੀਫਲਟ
ੈ (ਪਰਚੇ) ਲਈ ਕਹੋ)
• ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੇ ਵਕ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਧਰ ਤੋਂ ਉਧਰ ਵਕਿੇਂ ਵਲਜਾਣਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਖਾਲੀ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਕੰਟਨ
ੇ ਰਾਂ ਦਾ ਵਨਪਟਾਰਾ
ਵਕਿੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ (ਇਨ੍ਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਨਯਮ ਹਨ, ਵਜਨ੍ਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਮਾਲਕ ਨੂੰ A-2 ਸੁਰਵੱ ਖਆ ਲੀਫਲੈਟ (ਪਰਚੇ) ਲਈ ਪੁਿ
ੱ ੋ।
• ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਾਧੂ ਟ੍ੇਵਨਗ
ੰ ਦੇਿੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਜੀਨੀਅਵਰੰ
ੰ
ਗ ਵਨਯੰਤਰਣ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਵਜਿੇਂ ਬੰਦ ਵਮਸ਼ਰਣ
੍ਰ
ੈ (ਪਰਚੇ) ਲਈ ਪੁੱਿੋ)।
ਪਣਾਲੀ
(ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ A-3 ਸੁਰੱਵਖਆ ਲੀਫਲਟ
• ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਸਟ ਏਡ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸ਼ੁਧੀਕਰਨ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਿੇ (ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ A-4 ਸੁਰੱਵਖਆ ਲੀਫਲਟ
ੈ
(ਪਰਚੇ) ਲਈ ਪੁੱਿੋ)।

ÕÆàéÅôÕ
çÅ é»Á
ÂÆ êÆ Â¶ (EPA) ðÇÜÃàð¶ôé é§ìð
Ãð×ðî å¼å
Ã¹Ãå å¼å

õåðÅ

xx%
x%

î¹¼ãñÆ âÅÕàðÆ ÃÔÅÇÂåÅ

Duis aute irure dolor in reprehe nderit involup tate
velit esse cillum dolore eu fugiat cididu nulla pariatur.

ÇÂÔÇåÁÅåÆ Ú½ÕÃÆ ñÂÆ ÇìÁÅé
îé°Ö» ñÂÆ õåðÅ
Çé¼ÜÆ Ã¹ð¼ÇÖÁÅ À°êÕðä
Ú½Ç×ðç¶ Áå¶ òÅåÅòðä ñÂÆ õåðÅ²

Ö¶åÆìÅóÆ Çò¼Ú ÇÂÃå¶îÅñ ñÂÆ ÷ðÈðåÆ ÃÅîÅé
Em ipsum dolor sit amet, consectetuhenderit in voluptate
velit esse cillum dolore eu fu

ÇÂÃå¶îÅñ ñÂÆ ÇÔçÅÇÂå»

Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt incul
pa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

• ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਰੈਸਪੀਰੇਟਰ ਿਰਤਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਾਧੂ ਟ੍ੇਵਨਗ
ੰ ਦੇਿੇ (ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ A-5
ਸੁਰੱਵਖਆ ਲੀਫਲਟ
ੈ (ਪਰਚੇ) ਲਈ ਕਹੋ)।
• ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਸਵਖਅਤ
ੱ
ਕਰੇ ਵਕ ਕੰਮ ਦੇ ਕੱਪਵਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਹੋਰ ਕੱਪਵਿਆਂ ਤੋਂ ਿੱਖਰੇ ਵਕਸ ਤਰ੍ ਾਂ
ੈ (ਪਰਚੇ) ਲਈ ਪੁੱਿੋ)।
ਧੋਣਾ ਹੈ (ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ A-7 ਸੁਰੱਵਖਆ ਲੀਫਲਟ
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ਇਸ ਦਸਤਾਵਜ਼
ੇ ਨਵੱਚ ਨਜਨਾ੍ ਹਾਂ ਹੋਰ ਸੁਰੱਨਿਆ ਲੀਫ਼ਲਟਾ
ੈ ਂ (ਪਰਨਚਆ)ਂ ਦਾ ਨਜ਼ਕਰ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਟ੍ਰੇਨਨਗ
ੰ ਦਾ ਨਹੱਸਾ ਹੋਣੀਆਂ
ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਲਕ ਤੋਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਉਂਟੀ ਦੇ ਿੇਤੀਬਾੜੀ ਕਨਮਸ਼ਨਰ ਤੋਂ, ਜਾਂ DPR ਦੀ ਵਬਸਾਈਟ
ੈ
http://
www.cdpr.ca.gov/docs/whs/psisenglish.htm 'ਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
ਤੁਹਾਡੀ ਟ੍ਵੇ ਨੰ ਗ ਬਾਰੇ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਲਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕਾਗਜ਼ ਵਦੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਵਕ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਟ੍ਵੇ ਨੰ ਗ ਵਦੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਕਹਿੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਤੇ ਟ੍ਵੇ ਨੰ ਗ ਵਦੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਟ੍ਵੇ ਨੰ ਗ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਅਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ
ਸੁਵਣਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ ਾਂ ਸਮਝ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰੋ।

ਕੀ ਬਹੁਤ ਨਜ਼ਆਦਾ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਾਧੂ ਨਨਯਮ ਵੀ ਹਨ?
ਹਾ,ਂ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਦੋ ਗਰੁੱਪ ਹਨ, ਵਜਨਾ੍ ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਕਲੀਫਰਨੀਆ
ੈ
਼ੋ
ਦੇ ਹੋਰ ਿਾਧੂ ਵਨਯਮ ਹਨ, ਵਕਉਂਵਕ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ
ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ: ਜੈਵਿਕ ਫਾਸਫੇਟ ਅਤੇ ਕਾਰਬਾਮੇਟ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਅਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪਭਾਿ
੍ਰ
ਿਾਲੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ।

1. ਜੈਨਵਕ ਫ਼ਾਸਫ਼ਟ
ੇ ਅਤੇ ਕਾਰਬਾਮੇਟ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ
ਕਵਲਨਸਟ੍
ੋ
ੇਜ਼ (cholinesterase) ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਸਾਇਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵਜਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨਸਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਤਰ੍ ਾਂ ਨਾਲ
ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਵਮਲਦੀ ਹੈ। ਜੈਵਿਕ ਫਾਸਫੇਟਸ ਅਤੇ ਕਾਰਬਾਮੇਟਸ ਦਾ ਪਭਾਿ,
ਕਵਲਨਸਟ੍
ੇਜ਼ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਿਟ ਪਾ
੍ਰ
ੋ
ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੀਮਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੰਕੇਤਕ ਸ਼ਬਦ “ਖ਼ਤਰਾ” ਜਾਂ “ਚੇਤਾਿਨੀ,” ਿਾਲੇ ਜੈਵਿਕ ਫਾਸਫੇਟਸ ਅਤੇ ਕਾਰਬਾਮੇਟਸ
ਨੂੰ ਰਲਾਉਂਦੇ, ਲੱਦਦੇ ਜਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਲਕ ਲਈ ਇਹ ਵਰਕਾਰਡ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਵਕ ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ-ਕਦੋਂ ਇਹਨਾਂ
੍ਰ
ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਪਭਾਿ
ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਵਕਸੇ ਿੀ 30 ਵਦਨਾਂ ਦੀ ਵਮਆਦ ਵਿੱਚ ਿੇ ਵਦਨਾਂ ਤੋਂ ਿੱਧ
ੈ
਼ੋ
ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕਲੀਫਰਨੀਆ
ਦੇ ਵਨਯਮਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੁਹਾਡੀ ਿਾਧੂ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇਖਭਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ
ੈ (ਪਰਚੇ) ਲਈ ਕਹੋ।
ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ A-10 ਸੁਰੱਵਖਆ ਲੀਫਲਟ
ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਾਧੂ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਲੋਿ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਲਕ ਟੈਸਟ ਨਤੀਜੇ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸੁਪਰਿਾਈਜਰ ਦੀਆਂ ਵਸਫਾਵਰਸ਼ਾਂ
ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਜੈਵਿਕ ਫਾਸਫੇਟਸ ਅਤੇ ਕਾਰਬਾਮੇਟਸ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਿਧੇਰੇ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇਖਭਾਲ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾ ਵਰਹਾ ਹੈ:
ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਨਾਮ: _______________________________________________________________________
ਪਤਾ:

______________________________________________________________

ਟੇਲੀਫਨ
਼ੋ ਨੰ ਬਰ: _________________________________________________________________________

2. ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਾਲੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ
ਇਹ ਖੇਤੀਬਾਿੀ ਸਬੰਧੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪਭਾਿ
੍ਰ
ਿਾਲੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਹਨ:
•

ਬਰੋਮੋਕਸੀਵਨਲ (Bromoxynil) (ਬਕਟਵਰੱਲ, ਮੈਸਟਰੋ)

•

ਔਕਸੀਡੇਮੇਟੋਨ-ਮੇਥਾਇਲ (Oxydemeton-methyl) (ਮੈਟਾਵਸਸਟੌਕਸ-ਆਰ (Metasystox-R) (MSR),
ਇਜੈ
ੰ ਕਟ-ਏ-ਸਾਈਡ (Inject-A-Cide)

•

ਪ੍ਰੋਪਰਗਾਇਟ (ਓਮਾਈਟ, ਕਮਾਈਟ)
ੋ

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਾਂ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੁਰਵੱ ਖਆ ਵਨਯਮਾਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ A-6 ਸੁਰਵੱ ਖਆ ਲੀਫਲੈਟ (ਪਰਚਾ)
ਿੇਖ।ੋ
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ਉਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਸੰਿੇਪ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਰੱਿਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ
ਜਾਣਕਾਰੀ

ਸਥਾਨ

ਟ੍ਰੇਨਵੰਗ ਰਵਕਾਰਡ

ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਰਜ ਸਥਾਨ ਿਾਲਾ ਸਥਾਨ

ਲਵਖਤੀ ਸਵਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ

ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਰਜ ਸਥਾਨ ਿਾਲਾ ਸਥਾਨ

ਭਰੀ ਹੋਈ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਸੁਰੱਖਵਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਿੀ
(PSIS) A-8

ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਰਜ ਸਥਾਨ ਿਾਲੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਡਵਸਪਲੇ ਅਤੇ ਉਸ
ਸ਼ੁਧੀਕਰਨ ਸਹੂਲਤ ਤੇ ਪੋਸਟ ਕਰਨਾ, ਜਵੱਥੇ 11 ਜਾਂ ਿੱਧ ਹੈਂਡਲਰ
ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ

ਰੈਸਪੀਰੇਟਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮਸ਼ਿਰੇ

ਮਾਲਕ ਦੇ ਹੈਡਕੁਆਰਟਰ

ਰੈਸਪੀਰੇਟਰ (ਸ਼ਿਾਸ-ਯੰਤਰ) ਮੈਡੀਕਲ ਮੁਲਾਂਕਣ ਨਤੀਜਾ

ਮਾਲਕ ਦੇ ਹੈਡਕੁਆਰਟਰ

ਰੈਸਪੀਰੇਟਰ ਫਵਟ ਟੈਸਟ ਰਵਕਾਰਡ

ਮਾਲਕ ਦੇ ਹੈਡਕੁਆਰਟਰ

ਰੈਸਪੀਰੇਟਰ ਸਿੈਇੱਿਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਡਵਸਪਲੇ (ਜੇ ਮਾਲਕ
ਿੱਲੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਿੇ)

ਭਰੇ ਹੋਏ PSIS A-8 ਦੇ ਨਾਲ ਡਵਸਪਲੇ ਕਰਨ ਲਈ

ਹਾਦਸਾ ਪ੍ਰਤਵਕਰਮ ਯੋਜਨਾ (fumigants)

ਕੰਮ ਦੀ ਥਾਂ

ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਲੇਬਲ

ਕੰਮ ਦੀ ਥਾਂ

ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਯੋਗ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਸੁਰੱਖਵਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਿੀ
ਲੀਫਲੈਟ (ਪਰਚੇ) (A1-A10)

ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਰਜ ਸਥਾਨ ਿਾਲਾ ਸਥਾਨ

ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇਖਭਾਲ ਪੋਸਟਵੰਗ

ਕੰਮ ਦੀ ਥਾਂ ਜਾਂ ਕੰਮ ਦਾ ਿਾਹਨ

ਇਸਤੇਮਾਲ-ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਰਜ ਸਥਾਨ ਿਾਲਾ ਸਥਾਨ

ਸੁਰੱਖਵਆ ਡੇਟਾ ਸ਼ੀਟਾਂ

ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਰਜ ਸਥਾਨ ਿਾਲੀ ਥਾਂ

ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਿਰਤੋਂ ਦੇ ਰਵਕਾਰਡ

ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਰਜ ਸਥਾਨ ਿਾਲੀ ਥਾਂ

ਜੇ ਤੁਹਾ� ਆਪਣੀ ਟ�ੇਿਨਗ
ੰ ਿਵੱਚ ਲੜ�ਦੀ
ੋ
ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹ� ਿਮਲਦੀ
ਜਾਂ ਤੁਸ� ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਰਤ� ਬਾਰੇ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ
ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾ� ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕਾ�ਟੀ ਦੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ
ਕਿਮਸ਼ਨਰ ਜਾਂ ਡੀਪੀਆਰ � ਫ਼ੋਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾ� ਆਪਣੀ
ਸਥਾਨਕ ਸਫੈਦ ਪੰਿਨਆਂ ਦੀ ਫੋਨ ਡਾਇਰੈਕਟਰੀ ਿਵੱਚ ਕਿਮਸ਼ਨਰ ਦਾ
ਨੰ ਬਰ ਿਮਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ 1-87PestLine 'ਤੇ ਫ਼ੋਨ ਕਰੋ, ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਜਾਓ:
http://www.cdfa.ca.gov/exec/county/countymap
ਡੀਪੀਆਰ ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਦਫਤਰ ਹਨ:
ਸੈਕਰਾਮ�ਟੋ) 916/376-8960
• �ਤਰੀ (ਵਸਟ
ੈ
• ਸ�ਟਰਲ (ਕਲਇਸ)
559/297-3511
ੋ
• ਦੱਖਣੀ (ਐਨਾਹਾਇਮ) 714/279-7690

ਮਤਾ 65
1986 ਵਿੱਚ, ਪੀਣ ਿਾਲੇ ਸੁਰਵੱ ਖਅਤ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਜ਼ਵਹਰੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਬਾਰੇ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਐਕਟ (Safe Drinking
Water and Toxic Enforcement Act of 1986) (ਮਤਾ 65) ਨਾਮ ਦਾ ਕਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਵਗਆ। ਇਸਦੇ
ਹੇਠ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਿੱਲੋਂ੍ ਉਨ੍ਾਂ ਰਸਾਇਣਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋਿ ਹੁਦ
ੰ ੀ ਹੈ, ਵਜਨ੍ਾਂ ਨਾਲ ਕੈਂਸਰ, ਜਨਮ ਵਿਕਾਰ, ਜਾਂ
ਹੋਰ ਪ੍ਜਨਕ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁਦ
ੰ ੇ ਹਨ। ਮਤਾ 65 ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ, ਰੰਗ ਦੇ ਰਸਾਇਣ, ਘੋਲਕ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ, ਦਿਾਈਆਂ ਅਤੇ ਭੋਜਨ
ਵਿੱਚ ਵਮਲਾਏ ਜਾਣ ਿਾਲੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਿੱਖ-ਿੱਖ ਰਸਾਇਣ ਹਨ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਤਾ 65 ਦੀ ਸੂਚੀ 'ਤੇ ਵਦੱਤੇ ਗਏ ਵਕਸੇ
ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੇਤਾਿਨੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵਕ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਜ਼ਆਦਾ
ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦੇ ਪ੍ਭਾਿ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵਸਹਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਜ਼ਆਦਾ ਜੋਖਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਤਾ 65 ਦੀ ਸੂਚੀ 'ਤੇ
ਵਦੱਤੇ ਗਏ ਵਕਸੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦਾ ਵਿਿਕਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਲਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੇਤਾਿਨੀ ਦੇਣ ਦੀ ਚੋਣ ਿੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ,
ਭਾਿੇਂ ਵਸਹਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਿਨਾ ਨਹੀਂ। ਵਜਿੇਂ ਉੱਪਰ ਦੱਵਸਆ ਵਗਆ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਲਕ ਿੱਲੋਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਣ
ਿਾਲੇ ਹਰ ਇੱਕ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੰਨਾ 2 'ਤੇ ਵਦੱਤੇ ਪਤੇ 'ਤੇ ਰੱਖੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੀ
ਆਵਗਆ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਰਕਾਰਡ ਦੀ ਥਾਂ ਦਾ ਪੱਕਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਪੁਿ
ੱ ੋ।

ੈ (ਪਰਚੇ) ਇੱਥੇ ਉਪਲੱਬਧ ਹਨ:
ਸੁਰੱਿਖਆ ਸਬੰਧੀ ਲੀਫ਼ਲਟ
https://www.cdpr.ca.gov/docs/whs/psispunjabi.htm

ਮਤਾ 65 ਦੀ ਸੂਚੀ 'ਤੇ ਜੋ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਹਨ ਅਤੇ ਜੋ ਕੈਲੀਫ਼ੋਰਨੀਆ ਨਵੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ
http://www.cdpr.ca.gov/docs/dept/factshts/prop65.htm 'ਤੇ ਵੇਿ ਸਕਦੇ ਹੋ।
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ਸੁਰਖ
ੱ ਿਆ ਸਬੰਧੀ ਸੁਝਾਅ
ਆਪਣੀ ਚਮੜੀ ਦੀ ਸੁਰਖ
ੱ ਿਆ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ
ਆਪਣੀ ਚਮੜੀ ਦੀ ਸੁਰੱਿਨਆ ਕਨਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ

• ਲੰਮੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਅਤੇ
ਲੰਮੀਆਂ ਪੈਂਟਾਂ, ਜੁੱਤੀਆਂ ਜਾਂ ਬੂਟ,
ਜੁਰਾਬਾਂ, ਟੋਪ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਸਕਾਰਫ,
ਅਤੇ ਦਸਤਾਨੇ ਪਹਿਨੋ।
• ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਉਹ ਸਾਫ਼

ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਛੇਕ ਨਹੀਂ
ਹਨ।

• ਖਾਣ, ਪੀਣ, ਤੰਮਾਕੂਨੋਸ਼ੀ
ਕਰਨ, ਚਿਉਂਗਮ ਚਬਾਉਣ,
ਆਪਣਾ ਫੋਨ ਵਰਤਣ, ਜਾਂ
ਬਾਥਰੂਮ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ
ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਧੋਵੋ
• ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਲੱਕੜ ਨਾਲ
ਭੋਜਨ ਨਾ ਪਕਾਓ

• ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਕੰਮ ਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ 'ਤੇ ਪੈ
ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਚਮੜੀ 'ਤੇ ਲੱਗ ਸਕਦੇ
ਹਨ
• ਦੁਬਾਰਾ ਪਹਿਨਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਦੇ
ਕੱਪੜੇ ਧੋਵੋ
• ਕੰਮ ਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੱਪੜਿਆਂ
ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਧੋਵੋ

• ਕੰਮ ਤੋਂ ਘਰ ਵਾਪਸ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਅਤੇ
ਬੱਚਿਆਂ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ
ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ,
ਨਹਾਓ ਜਾਂ ਸ਼ਾਵਰ ਲਵੋ
• ਸਾਬੁਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਨਹਾਓ,
ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਾਲਾਂ 'ਤੇ ਸ਼ਪ
ਂੈ ੂ ਵਰਤੋ
• ਸਾਫ਼ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨੋ

ਬੀਮਾਰ ਹੋਣ 'ਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ

ਬੀਮਾਰ ਜਾਂ ਜ਼ਿਮੀ ਹੋਣ 'ਤੇ ਕੀ• ਜਦੋ
ਕਰਨਾ
ਹੈਿਆਂ, ਮਿੱਟੀ, ਸਿੰਜਾਈ ਦੇ ਪਾਣੀ, ਟ੍ਰਕ
ਂ ਤੁਸੀਂਚਾਹੀਦਾ
ਉਹਨਾਂ ਪੌਦ
ੈ ਟਰਾਂ, ਅਤੇ ਹੋਰ
ਉਪਕਰਨ ਨੂੰ ਛੂਹ
ੰ ਦੇ ਹੋ, ਜਿਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ
ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਤੁਹਾਡੀ ਚਮੜੀ ਅਤੇ ਕੱਪੜਿਆਂ, ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਿੱਜੀ
ਸੁਰਖ
ੱ ਿਆ ਉਪਕਰਨ 'ਤੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਛਿੜਕਾਅ ਦੇ ਵਹਾਅ ਦੇ
ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੋ
• ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਚਮੜੀ 'ਤੇ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ
• ਕੁਝ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਚਮੜੀ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੀਮਾਰ ਕਰ
ਸਕਦੇ ਹਨ
• ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ 'ਤੇ ਬੀਮਾਰ ਹੋ (ਸਿਰ ਦਰਦ, ਪੇਟ ਦਰਦ, ਉਲਟੀ, ਚੱਕਰ ਆਉਣਾ)
ਜਾਂ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਰਤ
ੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਦੱਸੋ
• ਉਸਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਵੇ
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੀਮਾਰ ਜਾਂ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਡ੍ਰਾਈਵ ਕਰਨ ਲਈ
ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਵੋ। ਖੁਦ ਡ੍ਰਾਈਵ ਨਾ ਕਰੋ

ਫਸਟ ਏਡ

• ਜੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੱਪੜਿਆਂ
'ਤੇ ਡੁਲ
ੱ ਗਏ ਹਨ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ
ਫੁਹਾਰ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਰਤ
ੰ ਸਭ
ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਮੌਜਦ
ੂ ਸਾਫ ਪਾਣੀ ਨਾਲ
ਧੋਵੋ
• ਸਾਫ਼ ਕੱਪੜੇ ਬਦਲੋ
• ਧੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਲਕ ਨੂੰ
ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਡੁਲ
ੱ ਹ
੍ ਣ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ

ਫਸਟ ਏਡ

ਹਮੇਸਾ਼ ਯਾਦ ਰੱਖੋ

• ਜੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਜਾਂ ਚਮੜੀ 'ਤੇ
ਖੁਜਲੀ ਜਾਂ ਜਲਨ ਸ਼ਰ
ੁ ੂ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੋਵੋ

• ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਭੋਜਨ ਜਾਂ
ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਕੰਟਨ
ੇ ਰਾਂ
ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਾਓ।

• ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਇਸਤੇਮਾਲ
ਕਰੋ

• ਖੇਤ ਦੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ
ਕੰਟਨ
ੇ ਰਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ

• ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ

ਕੈ ਲੀਫ਼ੋਰਨੀਆਂ ਦਾ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਭਾਗ
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ਸੁਰਖ
ੱ ਿਅਤ ਰਹੋ

ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਿੋ

• ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ
ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖੋ
• ਜਿਹੜੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ
ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ,
ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਤੋਂ
ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਜ਼ਨ
ੋ ਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ
ਬਾਰੇ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ
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